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R O M Â N I A  
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI 

TINERETULUI 
Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate 

 
REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI  

PENTRU ACORDAREA BURSELOR 
 

în baza Adresei Ambasadei Elveţiei la Bucureşti înregistrată la C.N.B.S.S. sub nr. 857/24.07.2008  
pentru anul universitar 2009-2010 

 
● 20-25 de burse, cu durata de 9 luni, pentru studii postuniversitare sau cercetare (bursele se 
acordă unui grup de 27 de ţări,  între care şi România); se poate acorda o bursă pentru domeniu artistic 
(muzică, arte vizuale, dans). 
 

1. Filip Laura-Maria - 85,12 puncte – admis 
2. Cozman Teodora Maria – 83,46 puncte – admis 
3. Siminiciuc Elena – 76,14 puncte – admis 
4. Pirtea Adrian-Cornel – 72,30 puncte – admis 
5. Ibănescu Andreea-Paula – 68,06 puncte – admis 
6. Fekete Szilveszter – 68,04 puncte – admis 
7. Roman Gabriel – 67,31 puncte – admis 
8. Puşcaşu Anca-Mihaela – 65,99 puncte – admis 
9. Luca Călin-Daniel – 62,00 puncte – admis 
10. Ionescu Denisse-Elena – 59,13 puncte – admis 
11. Pop Diana Anamaria – 56,60 puncte – admis 

 
 
 Notă: Conform dispoziţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare 

a concursurilor naţionale pentru bursele de studii în străinătate, acordate în cadrul documentelor de 

colaborare bilaterală sau oferite în mod unilateral, aprobat prin OMEdC nr. 5541/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, candidaţii selecţionaţi: „ …au la momentul plecării la studii în 
străinătate, una din calităţile menţionate la punctul 2… “ 
 Candidaţii nominalizaţi de partea română pot beneficia de bursa solicitată în baza art. 23 (1) din 
Anexa OMEdC nr. 5541/28. 11.2005, care prevede următoarele : ” (4). Conform prevederilor acordurilor 
bilaterale de colaborare sau ale ofertelor unilaterale, decizia finală privind acordarea burselor, revine părţii 
externe.” 
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